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NJOFTIM PER PUNE 
 
 
Projekti i Asistencës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes 
së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Еkspert i ri jo-kyç (NKE) Front 
End and Mid-tier Developer One. 
 
Aktivitetet e detyrës janë pjesë e Projektit IPDS "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave" 
Komponenti 4: Përmirësimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës TIK. Ky komponent synon të ri-inxhinierojë sistemin 
statistikor të IT në përputhje me standardet e BE dhe ndërkombëtare, duke rritur efikasitetin e sistemit dhe 
qëndrueshmërinë, përshpejtimin e përpunimit të sondazhit dhe prodhimin e të dhënave, përmirësimin e 
saktësisë dhe përmirësimin e afatit të të dhënave. 
 
Qëllimi i detyrës është të zhvillojë, testojë, implementojë dhe dokumentojë katër module të sistemit të 
informacionit statistikor të drejtuar nga metadata për përpunimin e integruar të të dhënave statistikore në Zyrën 
Shtetërore të Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas Dokumentit të Analizës së Kërkesave të 
Sistemit (SRAD - ky dokument do të vihet në dispozicion të ekspertit përpara fillimit të detyrës) kërkesat - 
Kontrolli i procesit, metadata e procesit, modulet e indeksit dhe indeksit. 
 
Modulet e programeve kompjuterike janë duke zbatuar aktivitete që lidhen me krijimin dhe redaktimin e 
metadatave të përdorura për përcaktimin e Regjistrit Final, Mikro-Kubeve dhe Indeksit, si dhe llogaritjen e 
indekseve dhe bazës së indeksit. Zhvillimi i modulit kryesor për mirëmbajtjen e të dhënave për sondazhet, 
proceset e anketimit, detyrat e sondazhit, ngjarjet e sondazhit dhe produktet e sondazhit, si dhe krijimin dhe 
redaktimin e Programit Statistikor Pesë vjet (FYSP) dhe Programit Vjetor të Anketave Statistikore (APSS) është 
gjithashtu pjesë e objektivave. 
 
Versionet fillestare të modelit logjik të të dhënave dhe modeli i procesit duhet të analizohen dhe aktualizimet e 
nevojshme mund të propozohen. Llojet e nevojshme të metadatave për mirëmbajtjen e metadata dhe për 
përpunimin e të dhënave statistikore, përpunimin e të dhënave dhe analizimin e të dhënave duhet të 
përcaktohen dhe dokumentohen. Ndërfaqjet e përdoruesit duhet të jenë të dizajnuara së bashku me Еkspert 
SNKE IT SYS 
 
Detyrimi është për 140 ditë pune në Shkup duke filluar nga korriku 2020 deri në nëntor 2021. Detaje të 
mëtutjeshme janë dhënë në ToR-në e bashkangjitur. 
 
Afati i fundit për dorëzimin e CV-së tuaj është 25 qershor 2020. Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në anglisht në 
adresën e mëposhtme të emailit: r.litova@bim-bg.com dhe shkruani në email pozicionin për të cilin po kërkoni. 
 
 
 
 
 
 

 
 


